Nyhetsbrev om landskapsreformen i Österbotten – Uutiskirje maakuntauudistuksesta Pohjanmaalla

ETT ÅR TILL FÖR BEREDNINGEN

VUOSI LISÄAIKAA VALMISTELUUN

Verkställandet av landskaps- och vårdreformen flyttas
ett år framåt, till början av 2021. Ändringen beror på
tidsplanen för behandlingen av lagarna i riksdagen.
Nyheten var inte en överraskning för beredarna av
reformen i Österbotten.

Maakunta- ja sote-uudistuksen voimaanpanoa siirretään
vuodella eteenpäin vuoden 2021 alkuun. Muutos johtuu lakien
käsittelyn aikataulusta eduskunnassa. Uutinen ei ollut yllätys
uudistuksen valmistelijoille Pohjanmaalla.

Beredningen av landskapet Österbotten har till många
delar framskridit så långt som det är möjligt utan
lagstiftning. Arbetet med reformen fortsätter i augusti
efter semestern.

Pohjanmaan maakunnan valmistelu on monilta osin edennyt
niin pitkälle kuin ilman lainsäädäntöä on mahdollista. Työ
uudistuksen parissa jatkuu elokuussa kesäloman jälkeen.
Lue lisää siitä, miten valmistelu jatkuu syksyllä.

Läs mera om hur beredningen fortsätter i höst.

SAMARBETE ÄR ETT CENTRALT TEMA INOM
BEREDNINGEN UNDER HÖSTEN

YHTEISTYÖ YKSI SYKSYN VALMISTELUN
KESKEISISTÄ TEEMOISTA

”I början av reformberedningen kände landskapen sig
stärkta av landskapens självstyre: vi tar tillbaka uppgifter
som koncentrerats till andra orter och ordnar all vår
service själv. I takt med den tilltagande insikten om att
pengarna inte räcker till allt, ter sig möjligheterna till
samarbete allt intressantare. Också lagstiftaren
förutsätter att landskapen samarbetar inom en del av
det nya landskapets tjänster.” skriver specialplanerare
Minna Uusimäki från NTM-centralen i Österbotten. Läs
mera!

”Uudistuksen valmistelun alkuvaiheessa maakunnat elivät
maakunnallisen itsehallinnon voimaantumisaikaa: kotiutamme
muualle keskitetyt tehtävät ja järjestämme kaikki palvelut itse.
Sitä mukaan kuin on havaittu, että rahat eivät riitä kaikkeen,
yhteistyömahdollisuudet ovat alkaneet kiinnostaa.
Lainsäätäjäkin on edellyttämässä maakunnilta yhteistyötä
osassa uuden maakunnan palveluja.” kirjoittaa
erikoissuunnittelija Minna Uusimäki Pohjanmaan ELYkeskuksesta. Lue lisää!

INFOKVÄLL: HÄR HITTAR DU MATERIALET
OCH INSPELNINGEN

Under infokvällen berättade vi om hur beredningen av
reformen framskrider och vad vi vet om till exempel det
nya landskapets organisation och beslutsfattande.
Infokvällens presentationer finns här.

INFOILTA: TÄÄLTÄ LÖYDÄT MATERIAALIT JA
TALLENTEEN

Infoillan aikana kerroimme, miten uudistuksen valmistelu
etenee ja mitä tiedämme esimerkiksi uuden maakunnan
organisaatiosta ja päätöksenteosta.
Infoillan esitykset löydät täältä.

Du kan titta på kvällens anföranden på Youtube.

Voit katsoa illan puheenvuorot Youtubessa.
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